
o
Rijkswaterstaat Zeeland Projectbureau
Zeeweringen
T.a.v.
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

uw brief: 3 februari 2011 ons kenmerk: 11.09795
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onderwerp: informatie voortgang aanvraag

Geachte

Op 3 februari 2011 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het
kappen van bomen op het perceel nabij Oesterdam 6 te Tholen met de volgende activiteiten:

• het vellen of doen vellen van een houtopstand;

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2011-000120. In deze brief
geven wij informatie over de voortgang van uw aanvraag.

Bevoegd gezag en procedure
Uit de ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag. Wij
behandelen uw aanvraag volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Voor deze procedure geldt
een standaard termijn van 8 weken. Wij moeten dus uiterlijk 31 maart 2011 een besluit nemen op uw
aanvraag. De beslistermijn kan eventueel met een termijn van zes weken worden verlengd. Wanneer
het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de omgevingsvergunning van
rechtswege verleend.

Rechtsmiddelen
Bij de reguliere voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, na de
dag waarop de beslissing op de omgevingsvergunning aan u is verzonden, nog maximaal 6 weken de
tijd om bezwaar in te dienen. Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u in de digitale balie op
onze website www.tholen.nl of in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de
overheid" die u op verzoek door de cluster Communicatie van de gemeente Tholen wordt
toegezonden. .

Beoordeling aanvraag
Binnenkort beoordelen wij of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de landelijke
indieningvereisten uit de Ministeriêle regeling omgevingsrecht (Mor). Daarna zal uw aanvraag
inhoudelijk worden beoordeeld. Onze beoordeling kan tot gevolg hebben dat de
voorbereidingsprocedure en/of de beslistermijn wijzigt. Wij zullen u daarvan schriftelijk op de hoogte
stellen.

http://www.tholen.nl
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Overige mededelingen - . ---- - - -- -.---- -------- -- -.-- - J
Als de beslissing op uw aanvraag voor een omqevinqsverqqnninq niet op tijd wordt genomen, kunt u
een dwangsom vragen. Meer informatie hierover treft u aan op de website www.tholen.nl. Tot slot
delen wij u mede dat wij uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw aanvraag verwerken in
een geautomatiseerd systeem.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar, de
telefonisch te bereiken onder bovenvermeld doorkiesnummer of via e-mailadrespp
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Hoogachtend,

".. :.'

Burgemeester én wethouders van Tholen,
namens dezen,7jr;~:end enaar

http://www.tholen.nl.



